Hobariak
Saneamendu-tasan
NORK BALIATU DITZAKE
Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonek.

ABANTAILAK
Etxeko kontsumoko saneamendu-tasaren % 80 hobariko da.

BALDINTZAK
• Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuraduna izatea hobariaren eskabidea egiteko irekita
dagoen epean.
• Kontagailu indibiduala izatea.
• Etxebizitzan bizi diren pertsonen kopurua errolda-agirien bidez egiaztatzea eta kontsumoak
ez dezala pertsona bakoitzeko jarraian zehaztu diren metro kubikoak gainditu; horretarako,
beharrezkoa izango da kontagailuaren irakurketa aurkeztea, Partzuergoak halakorik ez badu.
• Etxebizitzan pertsona bakarra erroldatuta badago: 16 m3 baino gutxiagoko kontsumoa 90
egunean behin.
• Etxebizitzan bi pertsona erroldatuta badaude: 30 m3 baino gutxiagoko kontsumoa 90 egunean
behin.
• Etxebizitzan hiru pertsona edo gehiago erroldatuta badaude: 30 m3 gehi beste 12 m3 bigarren
pertsonatik aurrera erroldatutako kide bakoitzeko, 90 egunean behin.
• Hornidura-kontratuaren titularra izatea, edo, bestela, kontratuaren titulartasuna higiezinaren
jabearen izenean badago, alokairuaren kontratua aurkeztea. Hobariaren ondorioetarako, berrakurak
eta logelen alokairuak ez dira baliozkotzat joko.
• Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen bizikidetza-unitateko kide ez diren gainerako
bizilagunek diru-sarrerarik ez edukitzea.

ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA
• Eskaera inprimakia, beteta.
• Bizikidetza-unitateko kide kopura egiaztatzen duen diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso
izanaren ziurtagiri eguneratua.
• Bizikidetza-unitateko kide kopurua egiaztatzen duen errolda-agiri eguneratua.
• Hobariaren eskatzailea errentaria baldin bada, eta fakturak jabearen izenean baldin badaude,
alokatze-kontratuaren fotokopia aurkeztuko da.

NOLA ESKATU DAITEKE
• Epea: urte natural bakoitzeko urtarrilean eta otsailean egin behar da, urte horretako apirilaren 1etik
eta hurrengo urteko martxoaren 31ra arte egingo diren hiruhileroko lau likidazioetan aplikatzeko.
Epetik kanpo egiten diren eskabideek ondoreak izango dituzte eskabidea onesteko dataren
ostean egin daitezkeen likidaziotik aurrera eta hurrengo urteko martxoaren 31 aurretik egin arte.
• Telefono bidez: 944 87 31 87 zenbakira deituz
• Aurrez aurre: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren bezeroei
Albia I eraikina, sarrerako atondoa
Florida kalea, 12
Done Bikendi kalea, 8, 48001 Bilbao
48902 Barakaldo (Bizkaia)
• Mail bidez: abonados@consorciodeaguas.eus
• www.consorciodeaguas.eus

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dutenentzako hobari fiskala
1. Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren jasotzaileak egin dituen etxeko kontsumoengatik ordaindu
behar duen saneamendu-tasaren % 80ko hobariaren eskubidea dauka.
2. Hauexek dira onuraduna izateko baldintzak:
• Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuraduna izatea hobariaren eskabidea egiteko irekita
dagoen epean.
• Ohiko etxebizitzan egindako kontsumoak kontagailu bereizi bidez identifikatuta izatea.
• Eskabidea egiten den unean, erroldatzeari buruzko bolantearen bidez, etxebizitzan bizi diren kideen
kopurua egiaztatzea eta egin den kontsumoa jarraian adieraziko diren pertsona eta hiruhileroko
metro kubikoen bestekoa edo hortik beherakoa izatea. Horretarako, beharrezkoa litzateke
kontagailuaren irakurketa ematea, tasen likidazioa egiterakoan Partzuergoak irakurketa indizea
lortu izan ez balu bere kabuz.
ü Pertsona erroldatu bakarra duten etxebizitzak, kontsumoa 16 m3-tik beherakoa izatea 90
egunero
ü Bi pertsona erroldatu dituzten etxebizitzak, kontsumoa 30 m3-tik beherakoa izatea 90 egunero
ü Hiru pertsona edo gehiago erroldatu dituzten etxebizitzak, bigarren pertsona horretatik gora
kontsumoa 30 m3-tik beherakoa izatea gehi 12 m3 gehigarri pertsona bakoitzeko 90 egunero.
• Hornidura-kontratuaren titularra izatea, edo, bestela, kontratuaren titulartasuna higiezinaren
jabearen izenean badago, higiezin horretan bizi dela egiaztatzen duen titulua aurkeztea. Hobariaren
ondorioetarako, berrakurak eta logelen alokairuak ez dira baliozkotzat joko.
• Diru sarrerak bermatzeko errenta jaso egiten duen pertsonak osotutako bizikidetza unitateaz
kanpo, etxebizitza berean bizi diren gainontzeko pertsonen diru sarrerik ez edukitzea.
3. Eskabidea egutegiko urte bakoitzeko urtarrilean eta otsailean egin behar da urte horretako apirilaren
1etik eta hurrengo ekitaldiko martxoaren 31ra arte egingo diren hiruhileroko lau likidazioetan
ondorio ekonomikoak izan ditzaten. Ondore horretarako honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
• Erantsitako formularioa, eskatzaileak sinatuta.
• Bizikidetza-unitateko kide kopura egiaztatzen duen diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso izanaren
ziurtagiri eguneratua.
• Bizikidetza-unitateko kide kopurua egiaztatzen duen errolda-agiri eguneratua.
• Kontratuaren titularra jabea bada eta eskatzailea errentaria bada, alokairu-kontratuaren edo
higiezinaren jabetza-tituluaren fotokopia
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2018ko abenduaren 31 aurretik DSBE jasotzeagatiko hobariaren onuradunak izan direnek ez dute
eskabiderik egin behar 2019ko apirilaren 1etik 2020ko martxoaren 31ra arteko urtekorako.
4. Eskatzaileak eskaria egin izan duen urteko Apirilaren 1ean hasi eta hurrengo urteko Martxoaren 31.a
arte egin daitezkeen tasa kitapen guztietan hobaria jasotzeko eskubidea izango du agiri berririk edo
aurrez aurkeztutako agiririk berritu gabe. Aldi berean, une oro bere iritziz interesgarria izango den
informazioa eguneratzeko aukera du.
5. Ur Partzuergoak, halaber, tramitatu edo onetsi egingo ditu horretarako gaitutako epetik kanpo egin
diren eskabideak eta horiek ondoreak izango dituzte eskabidea onesteko dataren ostean egin
daitezkeen likidaziotik aurrera eta hurrengo urteko martxoaren 31 aurretik egin arte.
6. Aipaturiko bi kasuetan, egutegikoa ez den hurrengo urtekoan hobaria jaso ahal izateko,
derrigorrezkoa izango da bidezko eskabidea egitea urtarrilean eta otsailean.
7. Hauexek dira hobariaren eskubidetik kanpo geratzeko eta eskubidea galtzeko arrazoiak:
• Eskabide faltsutuak edo datuak ezkutatzen dituztenak egitea.
• Eskatzailearen errolda-datuak eta zorpetutako etxebizitzaren datuak bat ez etortzea.
• Beharrizan ekonomikoa egiaztatuta ez izatea.
• Partzuergoak eskabidea ongitzeko edo dokumentazioa aurkezteko egiten dituen errekerimenduei
kasurik ez egitea.
• Ordenantza honetan edo Hornikuntza Zerbitzua Arautzeko Ordenantzan arau-hausteren bat edo ez
betetzeren bat egiteabesteak, beste, hornikuntza-kontratuaren formalizazioa falta izatea; horren
arabera Ur Partzuergoak ofizioz egiten dituen alten behin behineko eta/edo behin betiko likidazioak
ezin izango dira hobarien xede izan.
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ESKAERA / INSTANCIA

BALDINTZA SUBJETIBO JAKINETARAKO ONURA
FISKALAK
BONIFICACIÓN FISCAL PARA DETERMINADAS
CIRCUNSTANCIAS SUBJETIVAS
SARRERA-1:R.REGISTROA / REGISTRO DE ENTRADA

(1) NORBERAREN DATUAK / DATOS PERSONALES
1. Deitura / 1 er. Apellido

2. Deitura / 2º Apellido

NAN / DNI

Harremanetarako telefonoak / Teléfonos de contato

Izena / Nombre

Jakinarazpenetarako belbidea / Dirección a efecto de notiﬁcaciones

(2) UR HORNIKETAREN HELBIDEA / DIRECCIÓN DE SUMINISTRO
Bezero zenbakia / Código de cliente

Kalea, zenbakia, pisua, atea / Calle, número de portal, piso, puerta...

Udalerria / Municipio

Ur horniketa kontratuaren titularra / Titular del contrato de suministro
BAI / SI

Posta Kodea / Código Postal

EZ / NO

Etxearekiko duen tituloa / Título por el que se reside en la vivienda

(3) HONURAREKIN ZERIKUSIA DUTEN AGIRIAK / DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA BONIFICACIÓN

— Bizikidetza-unitateko kide kopura egiaztatzen duen diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso izanaren ziurtagiri eguneratua /
Documento actualizado acreditativo de la percepción de RGI en el que conste los miembros de la unidad convivencia.
— Bizikidetza-unitateko kide kopurua egiaztatzen duen errolda-agiri eguneratua. /
Volante de empadronamiento actualizado que acredite el número de miembros de la unidad convivencial.
— Etxearekiko duen tituloaren fotokopia / Fotocopia del titulo por el que se reside en la vivienda
— Kontagailuaren irakurketa (Partzuergoak ez badauka) / Lectura del contador (Si el Consorcio no dispusiera del mismo)

Orri honetan idat:zi ditudan datuak egiazkoak dira eta
oinarrietan eskatutako baldintza guztiak betetzen ditut;
gainera, hitza ematen dut eskatutakoan jatorrizko agiriak
aurkeztuko ditudala. Ondorioz, onuretan parte hartzeko onar
nazazuela eskatzen dut.

Lekua / Lugar

La persona abajo ﬁrmante SOLICITA sea admitida a la
boniﬁcación a la que se reﬁere la presente instancia y DECLARA
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones exigidas en las Bases, comprometiéndose a
acreditarlas fehacientemente en el momento en que le sea
requerido.

Data / Fecha

(urtea - hilabetea -eguna) / (día - mes -año)

Sinadura / Firma
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